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PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE
PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR
( 2015 – 2016 )

*
Nr
crt
1

- Tipul de activitate1
Activităţi

( 1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI )
Termen
ResponObiective
sabilităţi

*

Elaborarea
planului 1
semestrial de asistenţe la
ore

2

Monitorizarea permanentă a absenţelor

3

Introducerea elevilor cu 1
absenţe nemotivate
multe într-un program
de consiliere psihologică
Menţinerea permanentă 1
a legăturii cu familia

4

5

6

7

1

Activități de prevenire și 1
monitorizare a violenței
(întâlniri cu Poliția,
Jandarmeria, analiza și
măsuri remediale în CP,
CA etc.)
Pregătirea pentru
1
examenul de bacalaureat
(la clasă și suplimentar)

Identificarea şi pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă

1

Indicatori de
realizare

- Îmbunătățirea
procesului instructiveducativ;
- Îmbunătățirea
rezultatelor la
examenele naționale
(Bacalaureat)
- Reducerea
absenteismului
și a abandonului școlar

31 oct .
2015

- Reducerea
absenteismului
și abandonului școlar

Permanent

Diriginţii
Psihologul
școlar

Cel putin 10
elevi lunar

- Prevenirea eșecului
școlar;
- Reducerea absenteismului și abandonului
școlar;
- Prevenirea actelor de
violență
- Prevenirea actelor de
violență

Permanent

Diriginţii
Toate cadrele
didactice

Permanent

Comisia de
disciplina
Consilier
educativ
CEAC

Desfăşurarea
de şedinţe
comune
părinţi-eleviprofesori cel
puțin o data pe
semestru
Diminuarea
actelor de
violență cu
50%

- Îmbunătățirea
rezultatelor la examenul
de bacalaureat

Permanent

-Participarea la
olimpiade şi concursuri
şcolare şi obţinerea de
rezultate

Permanent

Toate cadrele
didactice
Responsabilii
comisiilor
curriculare
Diriginţii
Toate cadrele
didactice

Permanent

Direcţiunea
Responsabilii
comisiilor
curriculare
CEAC

Grafic de
asistență fiecare cadru
didactic să fie
asistat cel
puțin o dată pe
semestru
Comisia de
Scăderea AN
monitorizare a cu 20%
absenţelor

Cresterea cu
20% a celor
promovaţi la
bacalaureat în
sesiunea iulie
2015
Creșterea cu
30% a nr. de
participanţi la
olimpiade şi
concursuri
şcolare

8

Pregătirea remedială a
elevilor care au obţinut
rezultate slabe la testele
iniţiale

1

- Realizarea progresului Permaşcolar
nent

9

Implicarea elevilor în
propria educație

1

Permanent

10

Implicarea elevilor în
activităţi extracurriculare prin organizarea de
activităţi tematice, concursuri, drumeţii, vizite
de studiu.

1
2
3

- Diminuarea dezinteresului față de educație
din diverse motive
(familii dezorganizate,
limitate financiar, lipsa
modelelor sau din cauza
modelelor false induse
de mass-media)
- Dezvoltarea
competențelor de
autoevaluare
- Motivarea elevilor
dezinteresați, cât şi a
celor interesaţi, dar
nestimulaţi;
- Participarea activă a
elevilor în alegerea și
planificarea activităților

11

Organizarea unor
activități educative:
excursii la obiective
istorice, parteneriate
şcolare cu
teatre/cinematografe/
muzee din localitate
Implicarea mai mare a
cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor în
activităţi extracurriculare de ecologizare în
parcul şcolii, a mediului
înconjurător
Identificarea şi sprijinirea prin consiliere a
elevilor cu CES
(Îmbunătăţirea colaborarii între diriginţi, psihologul şcolii, medicul
şcolii)
Modernizarea tuturor
sălilor de clasă
(Achiziţionarea de
mobilier nou în unele
clase)

1
2
3

Realizarea vestiarului
pentru elevii de la
clasele cu profil sportiv

3

12

13

14

15

Toate cadrele
didactice
Responsabilii
comisiilor
curriculare
Diriginţii
Conducerea
şcolii
Consilier
educativ
Toate cadrele
didactice
Diriginţii

Scăderea nr.
de corigenți cu
20%

Permanent

Conducerea
şcolii
Toate cadrele
didactice
Consilier
educativ

Creșterea cu
50% a
numărului de
activităţi
extracurriculare.

- Educarea elevilor în
spiritul patriotismului;
- Creșterea nivelului
general de educație;
- Lărgirea orizontului
cultural

Permanent

Conducerea
şcolii
Consilier
educativ
Toate cadrele
didactice

Cresterea cu
20% a
activităţilor in
parteneriat cu
instituții de
cultură.

2

- Schimbarea stilului de
viaţă şi a atitudinii faţă
de mediu
- Sensibilizarea elevilor
față de protejarea
mediului

Permanent

Conducerea
şcolii
Consilier
educativ
Toate cadrele
didactice

70 % din
cadre-le
didactice, 80%
din elevi şi
20% din
părinţi

2

- Integrarea elevilor in
comunitatea şcolară
- Creşterea ratei de
succes şcolar
- Promovarea
aptitudinilor personale

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Dirigintii
Psihologul
școlar
Cabinet
medical

Rata de
promovare:
85%

3

- Îndeplinirea
condiţiilor de
funcţionare a acestor
clase în standardele unui
învățământ modern;
- Atragerea de fonduri şi
sponsorizări.
- Îmbunătăţirea condiţiilor pentru elevi, cu
precădere pentru cei de
la clasele de profil
sportiv.

Permanent

Direcţiunea
Administratorul
patrimoniului

Se vor
moderniza cel
puţin 3 săli de
clasă cu tablă
interactivă şi
mobilier nou

Ianuarie
2016

Direcţiunea
Administratorul
patrimoniului

Realizarea
vestiarului.

2

Cel puțin 2
activități
educative cu
teme
reprezentative
Chestionare/in
terviuri de
feedback

Direcţiunea
Administratorul
patrimoniului

Îngrădire
teren, refacere
tribună

Direcţiunea
Administratorul
patrimoniului
Consiliul
local
Inginer de
sistem

Cel puţin 3
ateliere se vor
reamenaja.

20152016

Direcţiunea
Administratorul
patrimoniului

Zugravirea
holului cu
personalul
școlii

- Imbunătăşirea condiţiilor de viaţă pentru elevii
interni ai şcolii
- Atragerea de fonduri

20152016

Direcţiunea
Administratorul
patrimoniului
Consiliul
local

Refacerea în
proporție de
80% a
grupurilor
sanitare din
internatul
școlii și
înlocuirea
tablourilor
electrice

5
4

- Valorificarea în mai
mare măsură a
parteneriatelor încheiate
cu agenţi economici

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Conducerea
școlii
Toate cadrele
didactice

Dezvoltarea
parteneriatului părinteşcoală

5
4

- Informarea părinţilor
despre noile orientări în
domeniul educaţiei ITP

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Toate cadrele
didactice

Încheierea a
cel puțin 10
parteneriate cu
agenții
economici
20% din
parinţi
implicaţi

23

Proiectarea și
implementarea de
proiecte Erasmus+

5

- Creşterea prestigiului
unităţii şcolare
- Implicarea elevilor în
proiecte şi programe
- Cultivarea de valori şi
atitudini europene

Responsabil
de proiecte
Toate cadrele
didactice
Conducerea
școlii

Realizarea a
cel puţin 1
proiect de
parteneriat
internaţional

24

Actualizarea corectă și
eficientă a bazei de date
a școlii

4

Termene
de
depunere
stabilite
prin
Apelul
2016
- Raportarea corectă și Permacompletă
a
tuturor nent
activităților din școală,
cu respectarea unor
termene precise

90%

25

Asigurarea condițiilor
pentru formarea

4

- Implicarea tuturor
cadrelor didactice în

CEAC
Conducerea
scolii
Responsabilii
de comisii
curriculare
Cadre
didactice

16

Finalizarea terenului de
sport

3

17

Reabilitarea clădirii
atelierelor de instruire
practică (exterior,
interior, termic)

3

18

Reconstrucţia site-lui
școlii

5
6

19

Renovarea culoarului de
la etajul I al școlii

3

20

Reabilitarea internatului şcolii

3

21

Încheierea de parteneriate profesionale cu
agenţi
economici
puternici din zonă.

22

- Îmbunătăţirea condiţiilor pentru elevi, cu
precădere pentru cei de
la clasele cu profil
sportiv.
- Realizarea unui cadru
optim pentru obţinerea
performanţei profesionale
-Promovarea şcolii în
spaţiul online
- comunicarea eficientă
și transparentă a
informației către
beneficiari
-Îmbunătăţirea condiţiilor pentru elevi
-Atragerea de fonduri
proprii

3

Martie
2016

20152016

Februarie
2016

Permanent

Actualizarea
informaţiei
Oferta
educaționala

98% cadre
didactice

continuă a cadrelor
didactice conform
Metodologiei

26

propria formare.

Evaluarea gradului de
satisfacție a elevilor și a
părinților față de
rezultatele școlare,
extrașcolare și a
rezultatelor de ansamblu obținute de școală
Realizarea unei analize
economice și tehnice
privind propunerea
planului de şcolarizare
pentru 2016-2017

6

28

Revizuirea/elaborarea și
popularizarea unor
proceduri

29

30

27

Conducerea
școlii
Comisia de
formare și
perfecționare
Diriginții
Membrul
CEAC
desemnat
Reprezentantul părinților
în CEAC
Conducerea
școlii
Consiliul de
administrație
Consiliul
profesoral

-90 credite
transferabile
pe 5 ani

Cel puțin 80%
din cadrele
didactice vor
cunoaște și
aplica
procedurile
Revizuirea și
adaptarea fișei
de
autoevaluare
la condițiile
actuale ale
școlii
Strategia de
dezvoltare a
şcolii pe
următorii 5 ani

- Fundamentarea
deciziilor școlii, pentru
îmbunătățirea
programelor de studiu și
a rezultatelor învățării,
și pe baza feed-backului de la elevi și părinți.
- Adaptarea ofertei
școlare la piața muncii și
la disponibilitățile
tehnice și economice ale
școlii

Permanent

6

- Îmbunătăţirea calităţii
activităţilor desfăşurate

Permanent

CEAC
Conducerea
școlii

Procedura de evaluare a
personalului școlii

6

- Conștientizarea
importanței evaluării
individuale

Permanent

CEAC
Responsabilii
comisiilor
curriculare
Consiliul
profesoral

Revizuirea PAS-ului
2015-2020 și întocmirea
PO pe anul curent

6

-Realizarea unei
prognoze de dezvoltare
a şcolii în funcţie de
PRAI şi PLAI

30 oct.
2015

Conducerea
școlii
Comisia de
elaborare a
PAS-ului

6
1

4

Ianuarie
2016

Cel puțin o
dată pe an
aplicat un
chestionar
beneficiarilor

Realizarea
planului de
școlarizare
100%

